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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osnova za poznavanje je znanje, oziroma oblika znanja, ki omogoča človeku učenje.
Priporočilo, ki ga obravnavamo, uporablja izraz "sposobnosti" tako, da loči med osnovnimi in 
ključnimi sposobnostmi; trdi torej, da osnovne sposobnosti morajo biti dostopne vsem, vsi pa 
morajo potem čutiti potrebo po pridobivanju ključnih sposobnosti, ki so dodatne sposobnosti, 
ki nam skupaj omogočajo razvoj in napredek.
Sklicujoč se na mednarodne študije, priporočilo opredeli sposobnost kot skupek znanj, 
spretnosti in nagnjenj, primernih za soočanje s posebnimi stanji, in ključne sposobnosti kot 
tiste, ki omogočajo osebno izpolnitev, družbeno vključevanje, dejavno državljanstvo in 
zaposlovanje.
Potrebo po dostopu do ključnih sposobnostih narekuje razvoj družbe znanja, ki sili človeka k 
prilagajanju.
Evropska komisija v svojem predlogu določa in opredeljuje naslednjih osem ključnih 
sposobnosti:

1. izražanje v maternem jeziku,
2. izražanje v tujih jezikih,
3. matematična sposobnost in osnovne sposobnosti na področju znanosti in tehnologije,
4. numerična sposobnost,
5. naučiti se, kako se učiti,
6. medosebne sposobnosti, medkulturne in družbene ter državljanska sposobnost,
7. podjetnost,
8. kulturno odražanje.

V prilogi "Ključne sposobnosti za vseživljenjsko učenje: evropski referenčni okvir", predlog 
Komisije natančno, po točkah, preuči navedene sposobnosti ter začrta skrajšano, vendar dokaj 
jasno sliko.
V prvi, na primer, opredeli sporazumevanje v maternem jeziku kot "zmožnost izražanja in  
razlaganja misli, čustev in dejstev v ustni ali pisni obliki" in dodaja, da takšna zmožnost 
predpostavlja, da oseba pozna osnovno besedišče, funkcionalno slovnico in vlogo jezika. 
Poleg tega: osebe bi morale imeti "spretnosti" za sporazumevanje.
Izraz "spretnost" se pogosto pojavlja: v drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi točki.
Spretnost se torej izkaže kot poglavitni dejavnik, s pomočjo katerega se človek uči, 
sporazumeva, razume, izvaja, uporablja in upravlja z napravami, išče, zbira, razločuje, se uči, 
kako se učiti, se pogaja, se povezuje z drugimi, načrtuje, proaktivno obvladuje. Spretnost se 
torej pojavlja kot pogost in pomemben dejavnik obravnavanega priporočila. Ni znano, kako se 
lahko pridobi spretnost. Besedilo namerno prikrito govori o človekovih naravnih 
sposobnostih, vendar to ne zadostuje.
"Samo to vem, da nič ne vem", je briljantna Sokratova misel, ki so jo kasneje Rimljani, s 
svojo izredno sposobnostjo za sintezo, skrčili v znani stavek "Scio nihil scire"(Vem, da nič ne 
vem.) Misel, o kateri bi morali razmisliti.
In res, moderna epistomologija še ni uspela razvrstiti vseh znanj modernega sveta. Razvrstila 
jih je več kot tisoč, vendar vsak dan prihajajo nova, in s tisočerimi in več znanji nastaja tisoč 
in več poklicev. Naša družba tako hitro napreduje, da brezbrižno ruši meje sposobnosti. Prav 
zato je Komisija, s celo vrsto predlogov, ki so vsestransko sprejemljivi, predlagala, naj učenje 
postane vseživljenjsko.
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V eni točki pa je to priporočilo zelo pomanjkljivo in sicer v tisti, ki naj bi obravnavala ključne 
sposobnosti. Priporočilo govori na splošno o osnovnih sposobnostih in jih le stežka 
opredeljuje.
Moje skromno mnenje je, da zgraditi družbo znanja ne pomeni ustvariti človeka tisočerih 
znanj, še manj pa človeka, ki bo imel vseh osem ključnih sposobnosti.
Sposobnost je natančno poznavanje ene stvari. Imeti skupek sposobnosti pomaga človeku, le-
ta pa pomaga družbi.
Ustvariti človeka, ki bo sposoben spoznavati in razumeti družbo, pa pomeni dati človeku 
osnovo poznavanja in ne osnovne sposobnosti. Če se povrnemo k Sokratu in k razlagi njegove 
misli, pomeni dati človeku skupek spoznanj in spodbud, ki mu bodo pomagale do spoznanja, 
da nič ne ve. Ko bo tako zorano, bo polje poznavanja obrodilo plodove znanja in te plodove 
priporočilo imenuje nagnjenja in "spretnosti". Človek, ki je navajen razmišljati, pa ni nujno 
mislec, bo eksponentno razvijal svoj tehnični talent in bo uporabljal svoje ključne sposobnosti 
ne samo za vključevanje v družbo, ki bo temeljila na znanju, ampak da bo tej družbi dal nove 
spodbude in razvoj. 
Od Lizbone dalje je bilo večkrat poudarjeno, da je človek najpomembnejši vir, na katerega 
mora Evropa staviti, če hoče ustvariti družbo, ki bo temeljila na znanju, ki je pomemben 
predpogoj za zagotavljanje napredka in zaposlovanja.
S človekom pa ne moremo delati kot z robotom, saj je vsem znano, da otrok sprejema več 
zunanjih spodbud in mladenič, v šolskem obdobju, se uči hitreje. Učiti ga sposobnosti in ne 
znanj, seznanjati ga z delovanjem stroja in ne z delovanjem možganov, seznanjati ga z 
modernim svetom, ne pa tudi s človekom in njegovimi mislimi, dopustiti, da ne razmišlja s 
pomočjo misli filozofov, ne nuditi mu možnosti, da bi imel dar sinteze, ki mu ga krasno nudi 
samo učenje latinščine, pomeni ustvariti ljudi, sposobne za življenje v družbi, ki temelji na 
znanju, ki pa sami niso pomembni dejavniki pri svojem nenehnem spreminjanju.
Zelo poglobljena študija iz prejšnjih desetletij je pokazala, da imajo najboljši inženirji in fiziki 
v Italiji "klasična" osnovna znanja, da so torej obiskovali klasično gimnazijo, kjer se poučuje 
grščino, latinščino in filozofijo, in ne naravoslovne, ki ima bolj tehnično usmeritev.
Na koncu naj povem, da menim, da je predlog Komisije pozitiven, vendar pod pogojem, da se 
jasno opredeli pojem osnovnih sposobnosti, ki morajo biti dostopne vsem. 
Te sposobnosti, ki bi jih raje poimenoval osnovna poznavanja ali znanja, morajo biti 
prilagojene potrebi po sposobnem človeku, pripravljenim na učenje, razločevanje, 
razpravljanje, razmišljanje. 
Bilo bi izredno pomembno navesti discipline, ki lahko najbolje formirajo človeka znanja, to je 
človeka, ki je sposoben razmišljanja, razumevanja in torej znanja. Te discipline so predvsem 
filozofija in latinščina, ki lahko zagotavljata vsem - ne glede na sposobnosti, ki jih ima vsak 
posameznik, ne glede na študij - zmožnost razmišljanja, urejanja misli, ki jih potem izrazijo 
jasno in strnjeno (kot v stavku, ki ga pripisujejo Juliju Cezarju: Veni, Vidi, Vici (Prišel, videl, 
zmagal).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1Uvodna izjava 1, horizontalni predlog spremembe

(1) Evropski svet v Lizboni leta 2000 je 
sklenil, da mora evropski okvir opredeliti 
nova osnovna znanja kot ključni ukrep pri 
odzivu Evrope na globalizacijo in premik h 
gospodarstvom znanja; Svet je poudaril, da 
so ljudje največja dobrina Evrope. Odtlej so 
bili ti sklepi večkrat ponovljeni, tudi na 
Evropskem svetu marca 2003 in marca 2005 
ter v ponovno zaživeli lizbonski strategiji, 
potrjeni leta 2005.

(1) Evropski svet v Lizboni leta 2000 je 
sklenil, da mora evropski okvir opredeliti 
osnovna poznavanja in znanja kot ključni 
ukrep pri odzivu Evrope na globalizacijo in 
premik h gospodarstvom znanja; Svet je 
poudaril, da so ljudje največja dobrina 
Evrope. Odtlej so bili ti sklepi večkrat 
ponovljeni, tudi na Evropskem svetu marca 
2003 in marca 2005 ter v ponovno zaživeli 
lizbonski strategiji, potrjeni leta 2005.

(Ta predlog spremembe se uporabi v celotnem besedilu vsakič, ko se pojavi izraz "ključne 
sposobnosti".)

Obrazložitev

Osnovna izobrazba ne predvideva sposobnosti, ampak poznavanja in znanja. Skupek 
poznavanj predstavlja osnovo znanja, ki je predpogoj za pridobivanje ključnih sposobnosti.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3, pododstavek 1

(3) Sporočilo Komisije o vseživljenjskem 
učenju in Resolucija Sveta z dne 27. junija 
2002 o vseživljenjskem učenju , ki mu je 
sledila, sta "nova osnovna znanja "določila 
kot prednostno nalogo in poudarila, da mora 
vseživljenjsko učenje zajemati obdobje od 
predšolske starosti do starosti po upokojitvi.

(3) Sporočilo Komisije o vseživljenjskem 
učenju in Resolucija Sveta z dne 27. junija 
2002 o vseživljenjskem učenju , ki mu je 
sledila, sta "osnovna poznavanja in 
znanja"določila kot prednostno nalogo in 
poudarila, da mora vseživljenjsko učenje 
zajemati obdobje celega življenja.

Obrazložitev

Osnovna izobrazba ne predvideva sposobnosti, ampak poznavanja in znanja. Skupek 
poznavanj predstavlja osnovo znanja, ki je predpogoj za pridobivanje ključnih sposobnosti.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. zagotoviti, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje 
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

1. zagotoviti, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje 
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje, vključno s 
pripravljenostjo ustanoviti podjetje. S tem 
namenom se priporoča uvedbo učenja 
filozofije in latinščine na tej stopnji 
izobraževanja. 

Obrazložitev

Filozofija in latinščina sta disciplini, ki razvijata sposobnosti razmišljanja in omogočata 
mentalni red, kar daje posamezniku večjo zmožnost sinteze.

Predlog spremembe 4
Priloga, točka 7 Podjetnost, odstavek 1

Potrebno znanje vključuje priložnosti, ki so 
na voljo, za zasebne, poklicne in/ali 
poslovne dejavnosti, vključno z vprašanji 
širšega pogleda, ki zagotavljajo ozadje, v 
katerem ljudje živijo in delajo, na primer 
široko poznavanje gospodarstva ter 
priložnosti in izzive, s katerimi se sooča 
delodajalec ali organizacija. Posamezniki se 
morajo zavedati tudi etičnega položaja 
podjetij in tega, kako so lahko s pošteno 
trgovino ali socialnim vodenjem podjetja 
zgled.

Potrebno znanje vključuje priložnosti, ki so 
na voljo, za zasebne, poklicne in/ali 
poslovne dejavnosti, vključno z vprašanji 
širšega pogleda, ki zagotavljajo ozadje, v 
katerem ljudje živijo in delajo, na primer 
široko poznavanje gospodarstva ter 
priložnosti in izzive, s katerimi se sooča 
delodajalec ali organizacija. Posamezniki se 
morajo zavedati tudi etičnega položaja 
podjetij in tega, kako so lahko s pošteno 
trgovino ali socialnim vodenjem podjetja 
zgled. Učenje klasičnih predmetov je 
bistveni sestavni del razumevanja širših 
družbenih problematik.

Obrazložitev

Treba je poudariti tesno povezanost med učenjem klasičnih predmetov in podjetništvom.


